
 
 

 تاسوه تعالی .......................:نام و نام خانوادگی 

 خراساى جنوتیاداره کل آهوزش و پرورش استاى 
 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان  قائنات

 امینی عالمه شبانه روزی  دبیرستان

جامعه شناسی : نام درس 

 آهوزشگاههحل ههر  یازدهم 

 29/10/99 : تاریخ امتحان  ............:نام پذر

    :تعداد سوال 2 : تعداد صفحه ............:شواره اتاق 

 صبح 10  :زمان شروع دقیقه 100 : وقت یازدهن    :پایه 

 

  

 .آرامش خاطر پاسخ دهيذل به خذا وتوکّت بخواويذ وباضمه خيرمقذم به داوش آموزان عسيس،سؤاالت زيررابه دقّ
 رضا عباس مقدم  : دبیر امضا ی و نام و نام خانوادگی

 نمره با عدد                                      

 نمره با حروف

 رضا عباس مقدم : دبیر امضا ی و نام و نام خانوادگی

 نمره تجدید نظر با عدد                                    

 با حروف نمره تجدید نظر

 

 نوره  شواره
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 .تودى را هشخض کنیذ  لطو غ حیحص

 ف             ـ.                 اجتواؾی جْاى اًؼاًی صًذگی اجتواؾی سا پذیذ هی آٍسدتخؾ  -الف

واًَى ثشٍت ٍ لذست اص طشیك هشاوض ػیاػی ٍ التصادی دس تالؽ تشای تشداؿتي هَاًؽ تش ػش ساُ تجاست تیي -ب

 ف           ـ.     الوللی تَد 

 ف            ـ.    سؾیتی تَد -ستاب التصاد لشٍى ٍػطی تش هذاس وـاٍسصی ٍ سٍاتط ا -ج

 ف            ـ  .         هشدم  جاهؿِ تغلة خَؿثختی سا دس ایي هی داًٌذ وِ تتَاًٌذ تش دیگشاى غلثِ وٌٌذ -د
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 .جاهای خالی را کلوات هناسة پرکنیذ 

 .َّیت خَد سا حفع وشدًذ..................فشٌّگ ایشاًی تِ سغن پیشٍصی یًَاًیاى دس دٍسُ  حاوویت  -الف

 .تذاٍم تاسیخی ٍ گؼتشؽ جغشافیایی تیـتشی داسًذ ٍ تشخی ایٌگًَِ ًیؼتٌذ................. تشخی اص ؾٌاصش  -ب

 .گشفتِ ؿذُ اػت ............... ٍاطُ اهپشیالیؼن اص  -ج

  .اػت ...................اٍهاًیؼن اص ًتایج هٌطمی -د
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 .گسینه هناسة را انتخاب کنیذ 

 پیؾ اصاػتؿواس ًػام التصادی وـَس ّا یغیش غشتی چگًَِ ؾول هی وشدًذ؟ –الف 

 .سٍاتط تجاسی ایي وـَس ّا اػتمالل ػیاػی آًاى سا دس هؿشض خطش لشاس هی داد -1

 .تِ تاصاس هصشف واالّای تَلیذ ؿذُ وـَس ّای غشتی تثذیل هی ؿذ  -2

 .ًیاص وـَس ّا ی غشتی سا تاهیي هی وشد یشٍ واس ٍ هَاد خام هَسد-3

 .اغلة دس تؿاهل تا هحیط جغشافیایی خَد تَد ٍ تِ گًَِ هؼتمل ؾول هی وشد -4    

 ٍیظگی ٌّش هذسى ٍ ٌّش ٍػطی تِ تشتیة وذام اػت؟ –ب 

 تاویذ تش اتؿاد هؿٌَیی ٍ دًیَیی  –تاویذ تش اتؿاد جؼواًی ٍ صیثایی ّای تذًی  -1

 تاویذ تش اتؿاد هؿٌَیی ٍ آػواًی  –ی ٍ صیثایی ّای تذًی تاویذ تش اتؿاد جؼواى -2

 تاویذ تش اتؿاد هؿٌَیی ٍ دًیَیی  –تاویذ تش اتؿاد جؼواًی ٍ هادی  -3

 تاویذ تش اتؿاد هؿٌَیی ٍ آػواًی  –تاویذ تش اتؿاد جؼواًی ٍ هؿٌَیی  -4
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تَهی آى هٌاطك تِ تشتیة دس وذام ّجَم اسٍپاییاى تِ لاسُ ی آهشیىا تشای تاهیي ػلطِ خَد ٍ ًؼل وـی ػاوٌاى  -ج

 .دٍسُ ٍ چِ لشًی اتفاق افتاد

 20لشى  –دٍساػتؿواس ًَ  -3                             18ٍ  17لشى  –دٍسُ ًفَر  -1

 19لشى  –دٍسُ اػتؿواس ػیاػی ٍ ًػاهی -4                   15لشى   -دٍسُ اػتؿواس لذین --2 -2

 هؼلواًاى آػیای جٌَب ؿشلی ٍ دس هیاى ایشاًیاى تِ تشتیة وذام اػت؟ؾلت گؼتشؽ اػالم دس هیاى  -د

 لذست ػیاػی اػالم ٍ تشلشاسی سٍاتط تجاسی تا هؼلواًاى  –لَت ٍ لذست ػیاػی ٍ فشٌّگی اػالم  -1

 لَت ٍ لذست ػیاػی ٍ فشٌّگی اػالم  -لذست ػیاػی اػالم ٍ تشلشاسی سٍاتط تجاسی تا هؼلواًاى -2

 تشلشاسی سٍاتط تجاسی تا  دًیای اػالم  –لَت ٍ لذست فشٌّگ اػالم  -3

  لَت ٍ لذست فشٌّگ اػالم -تشلشاسی سٍاتط تجاسی تا  دًیای اػالم -4
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 .پاسخ کوتاه تذهیذ

 اص دیذگاُ لشآى چِ ٍلت جْاى تىَیٌی دس ّای تشوات خَد سا تش سٍی اًؼاًْا هی گـایذ ؟(الف 

 سػاًِ چیؼت ؟هٌػَس اص اهپشاطَسی  (ب

 اًَاؼ ؾمایذ ػىَالس دس فشٌّگ غشب سا ًام تثشیذ ؟(ج

 ٍیظگی ّای فشٌّگ ػشهایِ داسی سا ًام تثشیذ ؟(د
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 (نوره 1تارم هر سوال )پاسخ کاهل دهیذ ؟

 چِ تٌاػثی هیام جْاى اًؼاًی ٍ جْاى فشٌّگی ٍجَ داسد ؟(الف 

 ؟چشا تشخی اص فشٌّگ ّا غشفیت جْاًی ًـذى سا ًذاسد (ب

 ؿیَُ اػتؿواس ًَ ٍ اػتؿواس فشاًَ چِ تفاٍتی تا یىذیگش داسًذ ؟(ج

 جذٍل صیش  سا واهل وٌیذ ؟(د

 اهپشیالیؼن فشٌّگی  اهپشیالیؼن التصادی  اهپشیالیؼن ػیاػی 
جَاهؽ ؿىل هی .................اص طشیك 

 گیشد 

جَاهؽ اص طشیك ...........ٍ .........تا تصشف 

 گیشد  لذست التصادی ؿىل هی

 ٌّگاهی ؿىل هی گیشد وِ 

 لَم هغلَب فشٍ تشیضد ............1

لَم لالة سا تِ ........لَم هغلَب تشتشی -2

 پزیشد ؟

 هاسوؼیؼن سا تَضیح دّیذ ؟(ُ 

 تشاػاع لشآى وشین وشاهت ٍ خالفت اًؼاى پِ ٍلت تحمك پیذا هی وٌذ ؟(ق

 اًمالب فشاًؼِ اص چِ ًػش داسای اّویت اػت ؟(ؽ

 ٍلت یه فشٌّگ داسای  اًؼجام ٍ ّواٌّگی هی ؿَد ؟چِ (ع

 ًمؾ ٍ تاثیش صٌؿت استثاطات دس جَاهؽ غشتی تٌَیؼیذ ؟(ف

 تلَن ؿشق ٍ غشب ؿاهل چِ وـَسّا ی هی ؿذًذ ؟(ض

 سٍیىشد ًػشی هاسوغ ًؼثت تِ ؾالن چگًَِ تَد ؟(ط

 هَلؿیت ّای اػتؿواس دس لشى ًَصدّن تحت تاثیش چِ ؾَاهلی تَد ؟(ظ
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 20 ؾجلِ ًىٌیذ ٍ تا حَصلِ جَاب تذّیذ :هَفك تاؿیذ 

 


